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Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę ponieważ zawiera ona ważne informacje. Flexoprin‐Hot krem jest preparatem
kosmetycznym i jest sprzedawany w aptekach bez recepty.

Flexoprin-Hot™ krem rozgrzewający
Zawiera kompleks ekstraktów roślinnych oraz substancje
o działaniu rozgrzewającym, kojącym, łagodzącym
Wskazania: Fylexoprin-Hot ™ krem może być stosowany przez każdą osobę, jest on jednak
szczególnie polecany osobom z przewlekłymi problemami mięśniowymi i stawowymi. Zastosowany
na skórę dobrze się wchłania, działając kojąco, uśmierzająco i odprężająco oraz przywraca dobre
samopoczucie.
Skład: Zawiera kompleks ekstraktów roślinnych: z koszyczków rumianku (Matricaria recutita),
korzenia arcydzięgla chińskiego (Angelica sinensis), z korzenia jeżówki purpurowej (Echinacea
purpurea), z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus), ekstrakt cytryny (Citris
limonum), MSM (metylosulfonylometan), salicylan metylu, kapsaicynę oraz wg INCI Aqua, Paraffinum
liquidum, Cetearyl alcohol, Ceteareth‐20, Glycerin, Soy acid, Sodium polyacrylate, Caprylglycol,
Ethoxydiglycol, Stearyl alcohol, Beeswax acid, Methylparaben, Propylparaben.
Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieść na okolicę objętą problemem i wmasować okrężnymi
ruchami do całkowitego wchłonięcia. Stosować 1 ‐ 2 razy dziennie. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na któryś ze składników. Nie stosować w przypadku uszkodzenia skóry. Do
stosowania zewnętrznego.
Właściwości i działanie składników:
Ekstrakt z traganka błoniastego dostarcza astragalozydy, które wykazuję immunomodulujące
działanie wspomagając układ immunologiczny. Poza tym wykazują one wielokierunkowe
adaptogenowe1 działanie , m. in. wpływają korzystnie na krążenie i przepływ krwi, wspomagają
usuwanie toksyn, działają tonizująco i energizująco.
Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea): dostarcza on m. in. liczne alkiloamidy,
estry felokwasów oraz liczne polisacharydy. Mają one właściwości immunomodulujące, wspomagają
proces gojenia oraz proces usuwania toksyn.
Ekstrakt z korzenia arcydzięgla chińskiego (Angelica sinensis): dostarcza olejki aromatyczne, przede
wszystkim ß‐felandren, α‐pinen oraz p‐cymolem o właściwościach antyseptycznych. Poza tym
dostarcza kumaryny: angelicynę, ostol, ostenol i kwas angelikowy o działaniu przeciwzapalnym.
Ekstrakt z koszyczków rumianku (Matricaria recutita): dostarcza lotne olejki α‐bisabolol i jego tlenki,
matrycynę oraz bioflawonoidy apigeninę, luteolinę i kwercetynę. Działają one przeciwzapalnie i
rozkurczowo oraz posiadają potężne działanie przeciwutleniające.

1

Termin adaptogen jest stosowany w odniesieniu do naturalnych produktów ziołowych, które zwiększają odporność organizmu na stres,
uraz, lęk i zmęczenie. Adaptogen hamuje/zmniejsza to co jest nieprawidłowo podwyższone i stymuluje/zwiększa to co jest nieprawidłowo
obniżone, nie zmienia zaś prawidłowych wartości.
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Ekstrakt owocu cytryny (Citrus limon): dostarcza m. in. limonen, cytral i citronelal o właściwościach
odkażających, przeciwgrzybicznych i przeciwpasożytniczych. Poza tym wykazuje działanie
uśmierzające i odświeżające.
MSM (metylosulfonylometan): dostarcza organiczną siarkę, która jest wykorzystywana przez
organizm przy tworzeniu nowych komórek. Witaminy i aminokwasy współdziałają z MSM w tym
procesie. Organizm nieustannie odtwarza swe komórki, ale bez właściwego odżywienia i witamin
tworzone komórki będą dysfunkcyjne. Siarka organiczna jest niezbędna, aby prawidłowo zachodziły
procesy naprawcze, regeneracji i gojenia.
Salicylan metylu (Methylum salicylicum): stosuje się tradycyjnie w bólach stawowych na tle
reumatoidalnego zapalenia stawów, w zmianach zwyrodnieniowych stawów. Także w bólach na tle
dny moczanowej oraz w bólach urazowych, bólach mięśniowych, naciągnięciach mięśni, ścięgien,
nerwobólach. U dzieci należy stosować ostrożnie, na ograniczoną powierzchnię.
Kapsaicyna (Capsicum annum): jest stosowana jako środek przeciwbólowy i rozgrzewający,
stosowany zewnętrznie. Zmniejsza ból stawów i mięśni.
Uwagi: Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, chronić przed światłem słonecznym.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a po otwarciu w chłodnym miejscu i zużyć w ciągu
3 miesięcy. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na któryś ze składników preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: Phytomedica Polska Spółka z o. o., ul. Ogrodowa 31/35, 00‐893 Warszawa,
tel.: 22 550 60 30, info@phytomedica.pl, www.phytomedica.pl

